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 c Lopers blij dat ze kunnen lopen, maar geen echte evenementensfeer bij alternatieve editie

Alles is 
anders bij 
Bridgeloop 
Overal worden hardloopevenementen afgelast, 
niet de Bridge to Bridgeloop in Arnhem. Een 
bijzonder evenement met 4.000 deelnemers 
en een record op een alternatief parcours.

Dick Leseman
Arnhem

E
indelijk konden hardlo-
pers in de regio Arn-
hem weer eens deelne-
men aan een hardloo-
pevenement. Met een 

hele strikte regie en verspreid over 
twee dagen knoopten zo’n 4.000 
deelnemers de hardloop- en wan-
delschoenen aan hun voeten. 

Voor de deelnemers aan de trail-
run op zaterdag leek er geen groot 
verschil met voorgaande edities, 
maar de evenementen over 5 en 10 
kilometer en de 10 Engelse mijlen 
zagen er totaal anders uit dan alle 
andere voorgaande 35 edities.

Voor het eerst niet over de brug-
gen, voor het eerst geen massale 
starts, voor het eerst zonder pu-
bliek. Toch waren de hardlopers 
dolgelukkig. ,,Ik heb bijna de hele 
race alleen gelopen,” verzuchtte 
Frank Thuss. ,,Het echte wed-
strijdgevoel ontbreekt, maar ik 
ben wel heel blij dat we weer kun-
nen lopen.” 

De Arnhemmer bereid zich voor 
op de marathon. Ook Donny 
Talsma van De Loper was blij weer 
te mogen lopen in eigen stad. 
,,Heerlijk weer een trail te lopen, 
maar het was niet m'n eerste in 
post corona-tijd. Meerdere trails 
zijn doorgegaan, zoals de N70 en 
verschillende Devil’s trails.”

Het was niet haar eerste Airborn 
Freedom Trail, pittig was het wel. 
,,Voor mij was het dit jaar 
zwaar met de hoge luchtvochtig-
heid en de stromende regen. Maar 
ik heb daardoor niet minder ple-
zier gehad, wel meer inspanning.” 

Ze vroeg zich wel af waarom ze 
zo laat moest starten. ,,Het was 
uitstekend georganiseerd, maar 
om met de 28 km pas om 15.00 te 
mogen starten, vond ik wat laat. 
Dat was volgens mij niet nodig 
qua drukte.”

Waves
Op de Airborn Freedom Trail na 
vonden alle races plaats in de ui-
terwaardengebieden Stadsblok-
ken, de Bakenhof en Meinerswijk. 
De lopers konden om de 5 minu-
ten starten in waves van 50 deel-
nemers. 

,,We hebben geluk gehad dat 
Gemeente Arnhem wilde mee-
denken,” legde organisator Mark 
van Hoorn uit. ,,We kunnen na-

l 
Ik ben enorm 
dankbaar dat de 
organisatie dit 
aangedurfd heeft
 –  Anne Luijten, winnares

Bram van Zundert
Doorwerth

N
a zijn fenomenale 
vrije trap in het 
hoofdklasseduel met 
Achilles'29 (4-0 
winst) voelde DU-

NO-aanvaller Faysal Shayesteh 
zaterdagmiddag heel even alleen 
maar vreugde. Trots op de 
schoonheid van zijn doelpunt, 
blijdschap met de ploeg over zijn 
bevrijdende 2-0 in de wedstrijd 
tegen de matige tegenstander uit 
Groesbeek.

Daarna sijpelde gauw genoeg de 
realiteit weer door in het hoofd 
van Shayesteh, aanvoerder van het 
nationale elftal van Afghani-
stan.  Deze weken is de oorlog en 
de angst voor de levens van fami-
lieleden in zijn moederland nooit 
ver weg voor de 30-jarige aanvaller.

,,Ooms en tantes van me wonen 
in Kabul. Zij leven in onzekere tij-
den", zei Shayesteh, die als kind 
met zijn familie uit Afghanistan 
naar Nederland vluchtte. Nadat 
Amerika onlangs besliste om de 
troepen uit Afghanistan terug te 
trekken, heroverden de taliban de 
macht. ,,Ik maak ik me elke dag 
zorgen om de mensen en over het 
land. In zo'n wedstrijd is het lekker 
om mijn hoofd even leeg te spelen. 
Even plezier maken.”

DUNO-trainer Anoush Dastgir 
is bondscoach van Afghanistan. 
Op wedstrijddagen pendelt ook hij 
in zijn hoofd. ,,Ik zou liegen als ik 
zeg dat er niet mee bezig ben", 
sprak Dastgir zaterdag na de ruime 
zege. ,,Vlak voor de wedstrijd nog, 
gauw even kijken of mijn vader of 
mijn neefjes vanuit Afghanistan 
hebben gebeld. Maar de wedstrij-
den met DUNO zijn wel een goede 
afleiding.”

Dastgir genoot in de eerste helft 

van zijn ploeg: een galavoorstel-
ling. DUNO nam direct het initia-
tief en kwam via spits Arthur 
Gatsjatrian verdiend op voor-
sprong. Daarna voerde Shayesteh 
zijn kunsttukje uit en zette met 
zijn vrije trap de ploeg uit Door-
werth op een 2-0 voorsprong bij 
rust. ,,We speelden de perfect eer-
ste helft", vond Dastgir. ,,Vol lef 
aan de bal. Zo wil ik het zien.”

Na rust liep DUNO uit via ver-
dediger Thijs van Amerongen, die 
zijn basisdebuut opluisterde met 
een treffer. Een ongelukkig eigen 
doelpunt van Arnhemmer in 
Groesbeekse dienst Chiel Wil-
lems, bepaalde de eindstand op 
4-0. Daarmee gingen de gedach-
ten van Shayesteh weer naar Af-
ghanistan en de nationale ploeg.

,,In oktober zouden we met de 
ploeg bij elkaar komen in Dubai of 
in Qatar, maar het is volkomen on-

duidelijk of dat gaat lukken", sprak 
de aanvoerder, die zich met Afgha-
nistan moet voorbereiden op de fi-
naleronde van de Azië Cup in fe-
bruari. ,,Een aantal stafleden, ma-
teriaalmensen en media, zit nog in 
Afghanistan en het is maar de 
vraag of zij dan weg kunnen. Er is 
nog heel veel onzeker.”

En dan is er de gewetensvraag 
voor spelers en coach: wil je voet-
ballen voor een land dat geleid 
wordt door de taliban? Dat is een 
moeilijke kwestie, vindt 
Shayesteh. ,,Wij voetballen voor de 
mensen. Voor 70 tot 80 miljoen Af-
ghanen die er wereldwijd wonen. 
Die maken wij blij. En als de men-
sen ín Afghanistan de taliban ac-
cepteren, wie zijn wij dan om dat 
niet te doen?”

Toch voelt ook Shayesteh wel 
aan dat de kwestie wringt. ,,Voor 
een regime dat de mensenrechten 
schaadt, wil ik niet voetballen. 
Misschien kunnen wij met voetbal 
daarin iets betekenen. Voetbal is 
zó groot in Afghanistan, dat wij als 
spelers ook een belangrijke stem 
hebben. Misschien willen de tali-
ban wel naar ons luisteren. Maar 
op dit moment is er nog te veel on-
zeker. Dit is nog niet de tijd om te 
protesteren en onze stem te laten 
horen. Dat komt wel.”

 e DUNO's aanvaller Faysal Shayesteh controleert de bal stijlvol te-
gen Achilles'29. Foto Gerard Burgers 

l 
Misschien
willen de taliban 
wel naar ons 
luisteren
 –  Faysal Shayesteh (30)

DUNO-speler leeft 
in twee werelden
De gedachten van de 
Afghaanse Nederlanders bij 
DUNO gaan dagelijks uit naar 
hun moederland. Voor 
aanvaller Faysal Shayesteh is 
de angst nooit ver weg.

ARNHEM

Bekervoetbal ligt clubs dit jaar wel, volop kans op knock-outfase 
SML en Eldenia waren de 
tweede speelronde van het be-
kertoernooi op schot. SML 
maakte er gisteren 9 tegen Loe-
nermark (9-1), Eldenia tegen 
stadgenoot Arnhemia ook (9-0). 
Het zijn niet de enige clubs die 
een goeie kans maken zich te 
plaatsen voor de knock-outfase.

Roy van der Hoek, trainer van Elde-
nia, hechtte weinig waarde aan de 
monsterzege in de derby van Zuid. 
,,Het is nog een magere uitslag. 16-0 
had ook gekund, maar we waren erg 
slordig in de afwerking. We speel-
den zeker niet de pannen van het 
dak. Arnhemia viel me na de her-
vatting tegen, maar ze hadden ook 

nog weinig gespeeld begreep ik.”
Louan Aarts faalde ook nog vanaf 

elfmeter voor de thuisploeg.
Na een valse start vanwege een 

struikelpartij had SML ook geen 
kind aan Loenermark (9-1). Bij rust 
stond het al 5-1 voor de thuisploeg, 
die ook Abdullah Sprenkel nog een 
strafschop zag missen. Na de pauze 
voorkwam gallery-play een nog 
grotere zege. ,,Er zaten enkele ge-
weldige doelpunten tussen, maar in 
de slotfase was het soms te gemak-
kelijk”, oordeelde trainer John van 
Dijk.

Hoewel VVO werd uitgeschakeld 
was er ook goed nieuws: de rentree 
van Bas Korteling. ,,Hij heeft twee 
jaar lopen sukkelen met zijn knie. 

BEKERVOETBAL TWEEDE RONDE

Landelijk 
Vrouwen: poule 3: dZC’68-aZsV 0-1, Woe-
zik-eldenia 2-6. doelpunten eldenia van 
eefje van den nieuwenhof 4, denise ger-
rits 2. stand: eldenia 2-6 (9-2), aZsV 2-6 
(3-0), dZC’68 2-0 (0-4), Woezik 2-0 (2-8).
Oost, eerste- tweedeklassers 
poule 4: Woezik-OVC’85 3-1: doelpunt 
OVC’85 van stijn van de Weerd, een-
dracht’30-bVC’12 0-0. stand: bVC’12 2-4 
(5-1), OVC’85 2-3 (3-4), Woezik 2-3 (4-6), 
eendracht’30 2-1 (1-2). 
poule 13: be Quick Zutphen-dVC’26 1-1, 
sdOUC-masV 0-2. doelpunten masV 
van Wesley martens en ali edan. stand: 
masV 2-6 (6-1), dVC’26 2-4 (5-4), be 
Quick Z. 2-1 (2-5), sdOUC 2-0 (3-6).
Lagere klassen, zaterdag
poule 4: dFs-JVC Cuijk 0-7, redichem-Ju-
liana’31 2-5. doelpunten nando Kersten, 
thomas swart. stand: JVC 2-6 (10-0), Ju-
liana’31 2-4 (8-5), dFs 2-1 (3-10), redi-
chem 2-0 (2-8).
poule 7: dVOV-Wageningen 7-1: doelpun-
ten sander beek (2), Zicco sarucco, boas 
de bloois, remi brouwer, dylan Kuilenburg 
en pelle Ypinga. Quick 1888-blauw 
geel’55 1-6. stand: blauw geel’55 2-6 (12-
2), dVOV 2-3 (8-7), Quick 1888 2-3 (5-7), 
Wageningen 2-0 (2-11).

poule 10: CHrC-sKV 1-4: e.d.sKV, ede/V-
aWC 0-1. stand: sKV 2-6 (10-1), CHrC 2-3 
(6-5), aWC 2-3 (2-5), ede/V 2-0 (0-7).
poule 13: de treffers-Wodanseck 5-0, 
ZZC’20-terborg 1-1. stand: 1. de treffers 
2-6 (7-1), ZZC’20 2-4 (6-1), terborg 2-0 (2-
8), Wodanseck 2-0 (0-10).
poule 19: elistha-gorssel 4-3. VV dieren 
vrij. stand: VV dieren 1-3 (7-1), elistha 2-3 
(5-10), gorssel 1-0 (3-4).
poule 27: Zuid arnhem-VIOs V. 2-4; simon 
ghabo (2), Veluwse boys-de paasberg 
3-4: Joey driessen, Fabian van Leeuwen 
(2), Jesse ter beek. stand: de paasberg 
2-6 (8-3), VIOs V. 2-4 (5-3) Veluwse boys 
2-1 (4-5), Zuid arnhem 2-0 (2-8). 
poule 33: esa-sdOO 5-1. Wietze boon-
stra 5. ObW-Kolping-d 3-4.  stand: esa 
2-6 (11-1), ObW 2-3 (6-5), Kolping 2-3 (4-
9), sdOO 2-0 (2-8).
Zondag
poule 2: sC doesburg-sC eds (di. 20.00), 
Victoria boys-sC brummen 1-1. stand: Vic-
toria boys 2-4 (2-1), sC brummen 2-2 (1-1), 
sC doesburg 1-1 (0-0), sC eds 1-0 (0-1).
poule 5: sC millingen-arnhemse boys 1-1 
Quincy mamber, Loo-Victoria 1-3. stand: 
arnhemse boys 2-4 (5-2), sC millingen 
2-4 (5-3), Victoria 2-3 (5-5), Loo 2-0 (2-7).
poule 7: sCd’33-UHC 2-3 ewijk-rVW 4-0. 

stand: ewijk 2-6 (6-1), UHC 2-3 (4-4), 
sCd’33 2-1 (4-5), rVW 2-1 (2-6).
poule 18: eendracht a.-sC Veluwezoom 
1-5: Leroy Loevering (2), Quincy eeltink, 
anthony Cowen, Koen Janssen. sC rhe-
den-apeldoornse b 0-5. stand: apeld. b 
2-6 (13-1), Veluwezoom 2-3 (10-7), rheden 
2-3 (6-10), eendracht 2-0 (2-13).
poule 26: elsweide-VdZ 0-4, Fedor 
Venema (2), thom van middelaar, Julian 
Kuit. nijmegen-beekbergen 0-2. stand: 
beekbergen 2-6 (5-1), VdZ 2-4 (4-0), nij-
megen 2-1 (0-2), elsweide 2-0 (1-7).
poule 30: smL-Loenermark 9-1: redouan 
eddarkaoui, boris de Kok, abellatif elmalki 
(3). abdullah sprenkel, Jochem raema-
kers (2), Joshua gieling., albatross-VVO 
1-1. doelpunt mo edan (str.) stand: smL 
2-6 (11-1), Loenermark 2-3 (3-10), alba-
tross 2-1 (2-3), VVO 2-1 (1-3).
poule 35: epse-dierensche boys 3-0, 
WWna-Orderbos 1-2. stand: Orderbos 
2-6 (4-2), epse 2-3 (4-2), WWna 2-3 (3-
2), dierensche boys 2-0 (0-5).
poule 50: aaC-Olympia-sCe 0-7, elde-
nia-arnhemia 9-0: ricky görtz (2), Ishi 
Hooi, raoul milder, Job spijker (3), ralf 
van bussel, Louan aarts. stand: sCe 2-6 
(10-1), eldenia 2-3 (10-3), arnhemia 2-3 (6-
11), aaC-Olympia 2-0 (2-13).


